
System nadmuchu
System nadmuchu sprawia, że prasowanie 
jest tak proste, że każdy, nawet 
początkujący, może uzyskać perfekcyjne 
efekty. 
System nadmuchu tworzy coś w rodzaju 
poduszki powietrznej, która umożliwia 
przesuwanie żelazka w dowolnym kierunku, 
nie powodując przy tym dodatkowych 
zagnieceń. 
Żelazko delikatnie styka się z tkaniną, która, 
równomiernie rozłożona na powietrznej 
poduszce, prostuje się, jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki. 

System zasysania 
System zasysania ułatwia przechodzenie 
pary przez włókna. To innowacyjne 
rozwiązanie pomaga zaoszczędzić czas,  
gdyż para z łatwością wnika w przylegającą 
do deski tkaninę i pozwala prasować więcej 
niż jedną warstwę jednocześnie. Usuwanie 
zagnieceń z dżinsu, pościeli, zasłon i 
wszystkich grubszych materiałów nie 
wymaga już więcej czasu i wysiłku. 
System zasysania pomaga utrzymać ubrania 
w wygodnej, rozłożonej pozycji i przyspiesza 
prasowanie.

Podgrzewana deska
System ogrzewania deski jest bardzo ważny, 
aby tkanina po prasowaniu była sucha. 
Efekt pracy pozostanie na dłużej. Prasowanie 
na rozgrzanej powierzchni zapobiega 
kondensacji pary, a cały proces jest bardziej 
wydajny. 
Po prasowaniu, tkaniny pozostają całkowicie 
suche, co znacznie zmniejsza możliwość 
powstania ponownych zagnieceń podczas 
przechowywania ubrań w szafie.

• Moc: 1950W
• Zasilanie: 220-240V~50/60 Hz
• Wymiary deski: 117 x 50 x 14 cm
• Wymiary kartonu: 120 x 53 x 16 cm
• Waga brutto: 16.4 kg
• Waga netto: 14.6 kg
• Długość przewodu zasilającego: 2.5 metra
• Pojemność zbiornika na wodę: 0.8 litra

Dane techniczne

• Moc: 250W
• Zasilanie: 220-240V ~ 50/60 Hz
• Wymiary deski: 117 x 50 x 14 cm
• Wymiary kartonu: 120 x 53 x 16 cm
• Waga brutto: 13 kg
• Waga netto: 11.2 kg
• Długość przewodu zasilającego: 2.5 metra

B1

Un ottimo alleato del tuo ferro

B2

L’asse da stiro più completo.

Doskonały system 
prasowania
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Un ottimo alleato del tuo ferro

B2

L’asse da stiro più completo.

Podłącz domowe żelazko do aktywnej deski do prasowania 
SMOOTH, a prasowanie będzie perfekcyjne, szybkie, łatwe i 
przyjemne.
Każdy detal tego urządzenia jest starannie zaprojektowany i 
wykonany. 
SMOOTH jest prosty w użyciu i wygodny w przechowywaniu. 

SMOOTH B2 posiada wbudowany ciśnieniowy bojler 
wytwarzający parę oraz profesjonalne żelazko, które 
współgra w doskonałej harmonii z deską. 
Lekkie i kompaktowe urządzenie ma wszystko, co jest 
niezbędne, aby prasować jak profesjonalista.

SMOOTH nie jest zwyczajną deską do prasowania, ponieważ 
posiada kilka specjalnych funkcji, które razem sprawiają, że 
prasowanie jest łatwe, szybkie i przyjemne. 
Powierzchnia grzewcza, nadmuch i zasysanie to najlepsi 
sprzymierzeńcy perfekcyjnego prasowania. 
SMOOTH to najlepsze rozwiązanie, gwarantujące, że cały proces 
prasowania przebiega w efektywny i wygodny sposób.
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Wzmocnij działanie swojego żelazka. Doskonały system prasowania.


